
Zápis z jednání Rady obce Benešov u Semil dne 5.9.2017 

 

Přítomni:  

Lampa Dalibor, Klimeš Petr , Ing. Lukeš Jiří ml., Menšík Zdeněk, Nesvadba Radek 

 

Program: 

1. Dohoda s městem Semily 

2. Územní plán změna č. 2 a změna č. 1 

3. Prohlášení budovy ZŠ za kulturní památku 

4. Změna obecní hranice Rybnice a Benešov 

5. Hrobová místa 

6. Nákup kopírky 

7. Výlep volebních materiálů 

8. Registr prohlášení 

9. Program zastupitelstva 

 

Projednání jednotlivých bodů: 

 

Ad.1. Dohoda s městem Semily 

Rada obce projednala návrh Dohody o vytvoření společných školských obvodů základních škol 

mezi obcí Benešov u Semil a městem Semily. 

Rada obce bere na vědomí. 

Ad. 2. Územní plán změna č. 2 a změna č. 1 

Starosta obce seznámil radu obce s poptávkou na zpracovatele změny č. 1 územního plánu obce 

Benešov u Semil. Dosud doručeny dvě nabídky. Dále Rada obce projednala zveřejnění výzvy 

k ukončení možnosti podání žádostí na změnu č. 2 územního plánu Benešov u Semil v kabelové 

televizi a v Benešovských novinách. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 3. Prohlášení budovy ZŠ za kulturní památku 

Rada obce projednala možnost prohlášení budovy ZŠ za kulturní památku dle předložených 

základních informací od Městského úřadu Semily. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 4. Změna obecní hranice Rybnice a Benešov 

Rada obce projednala změnu obecní hranice mezi k.ú. Rybnice a k.ú. Benešov u Semil, kdy 

důvodem změny části obecní hranice je skutečnost, že stávající obecní hranice vede středem 

vodoteče Honkův potok. Z tohoto důvodu vstoupila do komplexních pozemkových úprav Rybnice 

i část k.ú. Benešov u Semil o výměře 2982 m2. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 5. Hrobová místa 

Rada obce projednala návrh smlouvy o nájmu hrobového místa č. 47 (Košťálová), 165 (Patočka), 

282 (Holubička), uzavřenou podle § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně 

některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. 

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

Ad. 6. Nákup kopírky 

Starosta obce seznámil radu obce s potřebou obměnit dosluhující kopírku na obecním úřadě a také 

s předběžnou cenovou nabídkou, kdy tato bude upřesněna požadavky na funkce kopírky. 



Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

Ad. 7. Výlep volebních materiálů 

Rada obce projednala možnost výlepu volebních materiálů na plakátovací plochy umístěné v obci, 

které nejsou nijak zpoplatněny. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 8. Registr prohlášení 

Starosta obce seznámil členy rady obce o nové formě podání prohlášení funkcionářů, které bude 

nově prováděno pouze elektronicky. 

Rada obce bere na vědomí. 

 

Ad. 9. Program zastupitelstva 

Rada obce projednala návrh programu jednání Zastupitelstva obce dne 21.9.2017. 

1. Slib zastupitele 

2. Rozpočtové opatření č. 4 

3. Schválení směny pozemků 

4. Bytový pořadník a tabulka září 2017 

5. Územní plán 

6. Návrh prohlášení ZŠ kulturní památkou 

7. Dohoda o vytvoření společných školských obvodů ZŠ 

8. KPÚ hranice s Rybnicemi – souhlas se změnou hranice a dohoda s obcí Háje 

 

Rada obce schvaluje pěti hlasy. 

 

Usnesení z jednání Rady obce Benešov u Semil ze dne 5.9.2017 

 

č. 72/RO/2017: Rada obce bere na vědomí návrh Dohody o vytvoření společných školských 

obvodů základních škol mezi obcí Benešov u Semil a městem Semily a postupuje ji 

k projednání Zastupitelstvu obce 

č. 73/RO/2017: Rada obce bere na vědomí poptávku na zpracovatele změny č. 1 územního plánu 

obce Benešov u Semil 

č. 74/RO/2017: Rada obce bere na vědomí možnost prohlášení budovy ZŠ za kulturní památku a 

toto postupuje k projednání Zastupitelstvu obce. 

č. 75/RO/2017: Rada obce bere na vědomí  změnu obecní hranice mezi k.ú. Rybnice a k.ú. 

Benešov u Semil a postupuje ji k projednání Zastupitelstvu obce. 

č. 76/RO/2017: Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 47, 165, 282 dle 

návrhu. 

č. 77/RO/2017: Rada obce schvaluje nákup kopírky a pověřuje starostu nákupem kopírky se 

stanovenými parametry pro potřeby obce. 

č. 78/RO/2017: Rada obce bere na vědomí možnost výlepu volebních materiálů na plakátovací 

plochy umístěné v obci. 

č. 79/RO/2017: Rada obce bere na vědomí nový způsob podání prohlášení funkcionářů. 

č. 80/RO/2017: Rada obce schvaluje program jednání Zastupitelstva obce dne 21.9.2017. 

 

Zapsal dne 12.9.2017  Radek Nesvadba 

 

 

         Dalibor Lampa                                                                                Radek Nesvadba 

               starosta                                                                                          místostarosta 


